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СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО“ 

 
 

ОБЯВА  
 

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за територията на МИГ-Попово с код в ИСУН BG06RDNP001-19.454 

 

 

 Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: 

 подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 

 Допустими кандидати: 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проектни предложения са: Земеделски 

стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за 

занаятите.  

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. 

 

 Дейности и разходи, допустими за финансиране: 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 

- Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

- Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите; 

- Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); 

- Развитие на услуги във всички сектори (например: здравни услуги, грижи  за възрастни хора, 

хора с увреждания, образователни, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги 

базирани на ИТ, мобилни услуги и др.); 

- Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и рекламиране 

на  туристически услуги; 
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В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на 

селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора 

за функциониране на Европейския съюз. 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и 

дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за продажба 

 Общи условия, прилагани за повече от една мярка в Стратегията за ВОМР на 
МИГ – Попово съгласно т. 5.1 от стратегията по отношение на: 

 Териториално покритие 

Проектите и дейностите по всички мерки на СМР се прилагат на територията на действие на 

МИГ - Попово, която покрива територията в административните граници на община Попово. 

Кандидатите и бенефициентите трябва да отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредба №22 от 14 

декември 2015 г. на Министерството на земеделието и храните 

 Авансови плащания 

Бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да поискат от 

Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50 % от публичната подкрепа.  

 Допустимост на проектите за инвестиционна подкрепа 

Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или 

подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително 

компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на 

актива, към датата на подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за 

подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите 

разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни 

разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. 

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за 

подпомагане от страна на бенефициента на Стратегията за ВОМР, с изключение на общите разходи. 

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на  възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. 
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 Общи условия към кандидатите по подмярка 6.4 от Стратегията за ВОМР 

Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството, чрез 

прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. 

 Допустими разходи по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“: 

1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за 

създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности 

от раздел 13.1 „Допустими дейности”, включващи: 

1.1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

1.2. Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;  

1.3. Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); 

1.4. Развитие на услуги във всички сектори (например: здравни услуги, грижи за възрастни 

хора, хора с увреждания, образователни, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и 

услуги базирани на ИТ, мобилни услуги и др.); 

1.5. Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и 

рекламиране на  туристически услуги. 

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.7, например 

хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа 

осъществимост. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиционни разходи по проекта.  

1.7. Разходи за нематериални активи – придобиването или развитието на компютърен софтуер 

и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. 

 

 Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения: 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., „МИГ - Попово" обявява 

процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване.  

Първи начален и краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата 
процедура е: 

Начален срок: 09.11.2020 година 

Краен срок: 08.01.2021 година, 17:00 часа. 
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Втори срок на прием на проектни предложения по настоящата процедура може да бъде обявен 

само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката. В 

този случай 

Втори начален и краен срок за подаване на проектни предложения по настоящата 
процедура е: 

Начален срок: 22.02.2021 година 

Краен срок: 16.04.2021 година, 17:00 часа 

Вторият прием  ще стартира при същите условия за кандидатстване и изпълнение, 

разработени в приложените Насоки по настоящата процедура. Бюджетът по мярката за втория прием 

през 2021 г. е остатъчните средства /ако има такива/след приключване на първия прием. Проектни 

предложения, подадени след обявените крайни срокове за кандидатстване, ще останат без 

разглеждане. 

 

 Бюджет на приема 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.454 по 

подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от 

общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово, финансирана от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е както следва:  

 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

Финансиране от 
ЕЗФРСР 

Национално 

съфинансиране 

600 000,00  лв.  540 000,00  лева 60 000,00 лева 

 

 Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект: 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по процедура 

BG06RDNP001-19.454 по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от стратегията за 

Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово, финансирана 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  за всеки индивидуален проект е както 

следва: 
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Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

Максимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ за 

индивидуален проект  

19 558,00 лева 391 160,00 лева 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и също предприятие1 не може да надвишава 

391 160 лв. (200 000 евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) 

при спазване на условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

За одобрени проекти на кандидати осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда 

сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля 195 580 лв. (100 000 

евро) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) на помощта. Тези 

условия не се прилагат спрямо проекти на кандидати осъществяващи автомобилен пътнически 

транспорт. 

Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 391 160 лв. 

(200 000 евро) този таван се прилага за предприятието при условие, че същото гарантира аналитично 

счетоводно отчитане на подпомагането за дейността така, че помощите за дейността по автомобилни 

товарни превози не надвишават 195 580 лв. (100 000 евро) и че помощите de minimis не се използват 

за придобиване на товарни автомобили съгласно чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) №1407/2013. 

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера 

на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в 

парична форма. 

 

 Процент на съфинансиране:  

Максималният  интензитет на безвъзмездната  финансова помощ е в размер на  70 на сто  от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи при спазване на правилата на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. 
Процентът на съфинансиране следва да бъде взет впредвид от страна на кандидатите при 

заявяване на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, 

който не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 160 лева) за предприятие, а 

                                                 
1 Съгласно чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 
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за предприятия осъществяващи автомобилни товарни превози - 100 000 евро (195 580 лева) за период 

от 3 последователни бюджетни години (две предходни плюс текущата година). 

Съгласно допълнително споразумение № РД 50-142/09.07.2019 г. към споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-142/21.10.2016 г., изм. с 

допълнително споразумение № РД 50-142/13.04.2018 г. между УО на ПРСР 2014-2020 г. и 

Сдружение „МИГ – Попово“: „Интензитетът на подпомагане по проект за изграждане и 
обновяване на туристически обекти, развитие, популяризиране и рекламиране на 
туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“. 

 
 Критерии за подбор  на проектните предложения тяхната тежест: 

 

Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на 

МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от 

глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни 

рибарски групи  във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за 

периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (ПМС № 161).  

 

Оценяването на всяко  проектното предложение, подадено в определения срок, включва: 

 Оценка за административно съответствие и допустимост -  извършва се от членовете на 

комисията за подбор на проектни предложения; 

 Техническа оценка с-  извършва се по критерии, включени в стратегията за ВОМР за 

територията на МИГ – Попово. 

 

На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно 

съответствие и допустимост.  

 

Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва: 

1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование, в сектора за 
който кандидатстват – максимален брой - 10 т. 

1.1. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват – 5 

т. и/или; 

Минимално изискване: Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, 

осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства 

по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на 
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предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически 

дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща 

датата на кандидатстване. 

1.2. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в сектора,  за който 

кандидатства – 5 т. или; 

1.3. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

професионално образование (средно-специално или друг вид образование) в сектора,  за който 

кандидатства – 3 т. или; 

1.4. Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава 

свидетелството за правоспособност за професии, упражняването,  на които  изисква правоспособност 

в сектора,  за който кандидатства - 1 т.; 

По т. 1.2, 1.3 и 1.4 максималния брой точки, които може да получи 1 кандидат е 5 т. 

Минимално изискване: Образованието се доказва с един или повече от следните документи 

на кандидата или представляващия кандидата :  

-  Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 

по-висока степен (образователна или научна);  

- Копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които 

изисква правоспособност; 

- Копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид 

образование). 

В случай, че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от 

съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от 

дяловете/капитала на кандидата.      
2. Проекти подадени от кандидат, който не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 

и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което 
е собственик, управител или го контролира  - 5 т. 

3. Проекти за производствена дейност – максимален брой - 10 т. 
Минимално изискване: Инвестицията е изцяло за производствени дейности. За да се 

удостовери, че проектът е изцяло за производствени дейности, инвестициите трябва да включват 

производствено оборудване и/или строителство/реконструкция/ремонт на производствени 

сгради/помещения и/или закупуване на производствен софтуер и всички други инвестиционни  

разходи, необходими за функционирането на производствения процес и описани в част 

"Технологична". 

4. Проекти, създаващи работни места – максимален брой - 20 т. 
4.1. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият  минимум 1 и до  2  нови работни 

места, вкл. – 5 т. 
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4.2. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият  от  3 до 5  нови работни места, вкл. - 

10 т. 

4.3. Проекти, подадени от кандидати, които ще разкрият  над 5 нови работни места – 20 т. 

5. Проекти, включващи иновации – максимален брой - 5 т. 
За целите на прилагане на критерия "Иновации" са: иновативен продукт, произвеждан от 

предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или 

нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг. За иновации не 

се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция 

чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи 

такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални 

активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на 

производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително 

подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните 

отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в 

предприятието. 

6. Проекти, представени от кандидати жени и/или млади хора – максимален брой - 5 т. 
За целите на прилагане на критерия „млади хора“  са:  лица на възраст от 18 до 35 години. 

В случай, че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от 

съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от 

дяловете/капитала на кандидата.        
7. Качество на проектното предложение – максимален брой - 20 т. 
7.1. Проектното предложение има потенциал да постигне целта на  процедурата, посочена в 

Насоките за кандидатстване  – от 0 до  10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът е представил ясна и убедителна обосновка на 

дейностите на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите и 

приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на 

МИГ – Попово и процедурата по която кандидатства - от 6 до 10 т.;                                                         

Обосновката по критерия не е ясно и последователно описана и структурирана - от 1 до  5 т.          

7.2. Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати – от 0 до 10 т. 

Минимално изискване: Кандидатът ясно е дефинирал очакваните резултати от 

изпълнението на всяка дейност от проектното предложение. Индикаторът/ите на проектното 

предложение измерват резултатите от проекта по адекватен начин - от 6 до  10 т.;          

Очакваните резултати от изпълнението на всяка дейност от проектното предложение не 

са ясно дефинирани от кандидата. Индикаторът/ите на проектното предложение измерват 

резултатите от проекта по не достатъчно адекватен начин - от 1 до  5 т.;                                                                                                  

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 75 
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Ако общият брой получени точки за критерий 4 е по-малко от 5 точки, проектното 

предложение се предлага за отхвърляне.  

 Ако общият брой получени точки за критерий 7 е по-малко от 5 точки, проектното 

предложение се предлага за отхвърляне.  

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на 

етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 т. 

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки 

проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по следните критерии: 

 Крайната оценка по  критерий  „качество на проектното предложение“; 

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред по 

следния критерий: 

 Крайната оценка по критерий проекти за „производствена дейност“; 

При равен брой точки и по двата  критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред 

по следния критерий: 

 Ред на регистрация в ИСУН 2020 

 

 Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация: 

За контакти: инж.Магдалена Радева – изпълнителен директор на МИГ - Попово; 

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9.00 до 

17.00 часа в  офиса  на МИГ - Попово на адрес:  гр. Попово, пл.“Ал.Стамболийски 2, ет. 4, тел.: 

060842726; 0879201400. 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни 

предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-

долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 

Адрес на електронна поща: office@mig-popovo.com 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение 

„МИГ - Попово“: www.mig-popovo.com. 

 

 


